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 ملخص البحث
ايجاد   عن  فضال   , الوظيفي  واالداء  التنظيمية  الثقافة  تطبيق  درجة  على  التعرف  الدراسة  هدفت 

ستعملت الباحثة المنهج  االداء الوظيفي لدى عينة البحث .العالقة بين درجة تطبيق الثقافة التنظيمية  و 
رس االعدادية لمديريات التربية في  المدا الوصفي باالسلوب المسحي على مدرسي التربية الرياضية في

(  450( ، والبالغ عددهم )  2015-  2014اناث ( للعام الدراسي ) -بغداد، ومن كال الجنسين ) ذكور
( مديريات تربية، وهي: )  6( مدرسة ضمن تشكيالت)212مدرس ومدرسة تربية رياضية موزعين على )

والث االولى  والرصافة  والثالثة  والثانية  االولى  الكلي. انيالكرخ  مجتمع  لتمثل   ) والثالثة  استبعاد    ة  وبعد 
( مدرس ومدرسه، وعليه بلغ المجموع النهائي لعينة البحث   130المجازين دراسيا وامومة والبالغ عددهم )

واستعملت    % ( من المجتمع الكلي.71,1بلغت)  ( مدرس ومدرسه، وبنسبة مئوية320التجربة الرئيسه )
الالباحثة مقياسي)الث الوظيفي(قافة  العينة    تنظيمية واالداء  النهائية على  إذ تم توزيع االستبانة بصورتها 

مع التأكيد على ضرورة إختيار المجيب لبديل واحد، وذلك بوضع عالمة )صح( قبالة البديل الذي يراه  
ون  ى البحاث احصائيا استنتجمناسبًا، والذي يعبر عن وجهة نظره الخاصة . بعد جمع النتائج ومعالجتها  

قافة تنظيمية واداء وظيفي عالي.  عينة البحث من مدرسي التربية الرياضية في  تربية بغداد  تتميزة بث ان  
اال تحسين  في  وعالقة  دور  لها  التنظيمية  و الثقافة  البحث  عينة  الفراد  الوظيفي  بضرورة    يا  وص اداء 

دور  من  لها  لما  الرياضية  التربية  لمدرسي  التنظيمية  بالثقافة  واالبتكار    االهتمام  الوظيفي  االداء  في 
 .واالبداع داخل المؤسسة

Organizational culture and its relationship to job performance of 

Teachers of Physical Education in Baghdad 

Abstract 
The study aimed to identify the degree of implementation of the organizational 

culture and job performance, as well as find a relationship between the degree 

of implementation of the organizational culture and job performance among a 

sample search .  Researcher descriptive approach used survey manner on school 

physical education in junior high school to the Directorates of Education in 

 اضية في محافظة بغدادالثقافة التنظيمية وعالقتها باالداء الوظيفي لمدرسي التربية الري
 بحث تقدم به        

 م.م  وداد يوسف         أ.د لمى سمير حمودي         أ.د وداد كاظم مجيد      
 جامعه بغداد  –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 
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Baghdad, and both sexes (male-female) for the academic year (2014-2015), 

totaling (450) teacher and School Physical Education Distributors at (212) 

School within formations (6) departments of education, namely: (Karkh first, 

second, third and Rusafa first, second and third) to represent the total 

community . After the exclusion of certified curriculum and maternity totaling 

(130) and a school teacher, and he reached the final total to sample the main 

experiment (320) and a school teacher, and as a percentage of (71.1%) of the 

total community .The researcher used Standard (organizational culture, job 

performance )It has been distributing the questionnaire in its final form on the 

sample with an emphasis on the need for the respondent to choose one 

alternative, by ticking (true) off the alternative that he deems appropriate, and 

which expresses his own view. After collecting the results statistically treated 

researcher concluded the following :Research sample of physical education 

teachers in the education of Baghdad organizational culture characterized by 

high performance and functional.Organizational culture and its role in the 

relationship to improve the functionality of the sample individuals. 

The researcher recommends attention to organizational culture for teachers of 

physical education because of their role in job performance, innovation and 

creativity within the organization 

 الباب االول  
 التعريف بالبحث: -1
 : مقدمة البحث وأهميته  -1

، او قوة في جيوشها    ها من ثروات اقتصادية او عدد سكانها ان قوة االمم لم تعد تقاس بما لدي   
لديها من عقول مفكرة ومبدعة قادرة على صنع التغير وقيادة التطوير ، بما تملكه    ماوانما اساس  

 جاداً   سعياً   ذلك  تطلب ي  وقد   ،  صاعد   جيل  كل    في  اجحاستثمار ن    فالتعليم،من معرفة متناهية ،  
ا ا  لمسؤولينمن    تطبيق   خالل  من"  أدائهم  تطوير  سبل  عن  حث ـــالب  في  سسيالمؤ   لعملعن 

ا  التربوية  اإلدارة  نظريات   المحافظة   على  وتعمل  يةـــــــالتعليم  المؤسسات   مكانة  تعزز  لتيالحديثة 
  في  ألهداف  حقيقاـــفت  ،  هاـــتعترض  تيــال  التحديات   لىـــع  والتغلب   بها  للرقي  وتسعى  عليها

 الوصول  أصبح   اـــإنم  ،  والمؤسسات   األفراد   جهود   عندها  تقف  التي  لغايةا  يعد   لم   الدنيا  مستوياتها
 غاية ـــال  هو و   ميزـــالت  إلىل  ـيصي  الذ   األداء  مستويات   وارتفاعل  العم  إتقان   من   عالية   درجة  إلى

 .  (1)"إليها للوصول  الجميع  يطمح التي المنشودة
للنهوض النتاجية ،واالقتصادية ،  مسايرة التطورات الحاصلة في المجاالت ااصبح من الضروري  

ن  أان يحقق ذلك فهو يحتاج الى    المدرس واالداري ولكي يستطيع  بالعملية التعليمية وتطويرها ،

 

االلباني.  -1 الدين  الصحيحةناصر  االحاديث  )سلسلة  حديث  الثالث,  المجلد  الرياض:  1113,  االولى,  (,الطبعة 

 106, ص1995مكتبة المعارف للنشر والتوزيع,
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في سلوك  فهي تؤثر  الثقافة التنظيمية مميزة للمنظمة  يكون اداريا جيدا وذو ثقافة ادارية عالية  ف
والفرد  والمنظريين    ,المنظمة  الباحثيين  جهد  تنوع  لو  الدقيق   الفهم  اتجاهات  لدراسة  لقيم  فيها 

كذلك و   , السائدة  الحالة    واالعتبارات  تمثيلها  كيفية  و  خاللها  من  والمنظمة  للجماعة  االنتماء 
 ات مفاهيم تلك القيم و المعتقد   المعنوية و الداللة الواضحة للمنظمة كلما امتدت و ترسخت فيها

 خصائص جديدة.  ضافت لهاألفتها او أالتي 
الهدف النهائي للمؤسسات والمنظمات هو تحسين المخرجات االنتاجية لها عن طريق تحسين    ان

والمن االفراد  اداء  ، ,  مات  ظ وتطوير  والمنظمة  الفرد  سلوك  من  بكل  يرتبط  االداء  لكون  وذلك 
نشطة فيها ،وذلك  صلة جميع االويحتل مكانة خاصة داخل اية منظمة بوصفه الناتج النهائي لمح

 ( 1)ى الفرد والمنظمة والدولةعلى مستو 
البحث      اهمية  تتجلى  تنظيمية  لذى  ثقافة  العاملين    سوفبتطبيق  تحفيز  المؤسسات يتم  في 

، والنظر الى  التعليمية والتربوية لالبداع في ادائهم ، والتخلص من  كل القيود التكرارية والنمطية  
الطاقات االبداعية الكامنة في كل  على تفجير  االمور المحيطة باعمالهم نظرة منظومية تساعد  

التعل  المنظمات  الن   ، والتربويةميي فرد  الفرعية  االساس  هي    ة  المنظمات  وتمد   ، المجتمع  في 
التابعة لها بالكوادر البشرية القادرة على العمل بكفاءة والتعامل الفوري االبداعي مع اية مشاكل قد  

 تطرا داخل المنظمة او خارجها .
  : البحث شكلةم  1-2
االنفجار المعرفي لعصر التكنلوجيا والتقدم ترتب عليه العديد من المشكالت ابرزها عدم القدرة    ان

على مالحقة التطورات وفهم حقيقتها وتفسيرها فضال عن التكيف معها، اذ مازالت  الكثير من  
الباحثة   زيارة  خالل  التقليدية,ومن  االساليب  تلتزم  والتعليمية  التربوية  لمديريات لالمؤسسات 

كونها تدريسية في احد المدارس االعدادية التابعة لوزاره التربية فقد الحظت بأن هناك    والمدارس
التطورات  مواكبة  وعدم  لها  مستقبلي  تخطيط  وجود  لعدم  نتيجه  االدارية  المهام  اداء  في  رتابة 

لتطوير والتحديث الحاصلة في مجال االمور االدارية في الوقت الذي تشهد فيه االدارة التغير وا
، الن ابرز ما يدعو اليه هذا المفهوم يتمثل    بالثقافة التنظيميةفي كافة اساليبها االدارية متمثلة  

في دعوة العاملين الى االبداع في اعمالهم والتخلص من قيود التكرارية والرتابة والنظر الى االمور  
االبداعية الكامنة في كل فرد منهم   المحيطة باعمالهم بنظره شمولية تساعد على تفجير الطاقات 

خالل   من   ،. منظمةالعمل  وبطريقة  النظر  اعادة  الى  بحاجة  التربوية  الى    فالمؤسسات  تستند 
على  على تنظيم المعرفة واتقانها وهذا بدوره يحتاج الى ثقافة تنظيمية تساعده   هندسة معينة تعمل
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ق الثقافة التنظيمية لتحسين اداء  رجة تطبي د لذا سعت الباحثة الى دراسة  تنفيذ االساليب الحديثة  
 في محافظة بغداد. وزارة التربيةل لمديرية العامة للتربية الرياضيةاالمدرسين 

 اهداف البحث: 1-3
 . لدى عينة البحث  الثقافة التنظيمية التعرف على درجة تطبيق  -
 التعرف على درجة االداء الوظيفي لدى عينة البحث . -
 بين درجة تطبيق الثقافة التنظيمية  واالداء الوظيفي لدى عينة البحث . ايجاد العالقة -
 فرضية البحث.    1-4

 وجود عالقة ارتباط بين درجة تطبيق الثقافة التنظيمية  واالداء الوظيفي لدى عينة البحث .
 مجاالت البحث:   1-5
 غداد . المجال البشري : مدرسي التربية الرياضية للمرحلة االعدادية في ب 1-5-1
 .2015-3-28لغاية   2015-2-7منالمجال الزماني : للمدة من    1-5-2
 الى وزارة التربية في بغداد .    المجال المكاني :  المدارس االعدادية التابعة  1-5-3

 الباب الثاني 
              :                                                    منهجية البحث واجراءاته الميدانية  -2
   منهج البحث :                                                                                       1- 2

الباحثـــة المــنهج الوصـــفي باالســـلوب المســحي لمالئمتـــة طبيعــة الدراســـة ، وعلـــى  عملت اســت       
ية، إال  أنهـا قـد تيسـر التنبـؤ عـن الرغم من أن الدراسات الوصفية " التدل على وجود عالقـات سـبب

ــع  ــائص الموقـــف، وتصـــوير الوضـ ــفي بتحديـــد خصـ ــنهج الوصـ ــتم المـ ــتقبل ،اذ يهـ الســـلوك فـــي المسـ
 .     (1)الراهن، وتحديد العالقات بين الظواهر"

 مجتمع البحث وعينته :3-2
المـدارس  تـم تحديـد مجتمـع البحـث بالطريقـة العمديـة، والـذي تمثـل بمدرسـي التربيـة الرياضـية فـي 

 2014انـاث ( للعـام الدراسـي )-االعدادية لمديريات التربية في بغداد، ومن كـال الجنسـين ) ذكـور
( مدرسـة 212( مـدرس ومدرسـة تربيـة رياضـية مـوزعين علـى )450( ، والبالغ عددهم )  2015-

ــكيالت) ــمن تشـ ــى6ضـ ــافة االولـ ــة والرصـ ــة والثالثـ ــى والثانيـ ــي: ) الكـــرخ االولـ ــة، وهـ ــديريات تربيـ  ( مـ
 والثانية والثالثة ( لتمثل مجتمع الكلي.

 

 .18( ص  2007داد ،مطبعة المهيمن ،:) بغ مبادى الطرائق االحصائية في التربية الرياضية؛ سمومعلي  - 1
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ــالغ عــــددهم )  ــيا وامومــــة والبــ ــتبعاد المجــــازين دراســ ( مــــدرس ومدرســــه، وعليــــه بلــــغ 130وبعــــد اســ
ــة الرئيســــــه ) ــوع النهــــــائي لعينـــــة البحــــــث  التجربـــ ــبة مئويــــــة 320المجمـــ ــدرس ومدرســــــه، وبنســـ ( مـــ

 % ( من المجتمع الكلي.71,1بلغت)
 ة المستخدمة في البحث :     الوسائل واالدوات واالجهز  2-3
 المصادرالعربية واالجنبية . - 
 المقابالت الشخصية.   
 شبكة المعلومات الدولية ) االنترنيت ( . -
 استمارات تسجيل وتفريغ البيانات . -
 (•)فريق العمل المساعد. -
 .حاسبة الكترونية يدوية  -
 المقاييس المستعملة  في البحث :   2-4
 ثقافة التنظيمية: مقياس ال  2-4-1

فقرات   5فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي )القيم التنظيمية وااللتزام  ( 22) يتضمن المقياس
فقرات( والمقياس ذو تدرج خماسي  4فقرات,النتائج   5فقرات, الرقابة4فقرات, االبداع  4,المشاركة 

كما في  (1) لعراقية)ليكرت( وله اسس سايكومترية وعلمية واجرى على عينات مماثلة في البيئة ا
 (1ملحق )

 مقياس االداء الوظيفي. 2-4-2
فقرات ,مجال  4فقرة موزعة على اربع مجاالت هي )المجال االداري  (22) يتضمن المقياس

 فقرات( 6فقرات, مجال الكفاءة وفاعلية العمل 5فقرات, المجال التربوي  7البرامج  
واجرى على عينات مماثلة في البيئة    ذو تدرج خماسي )ليكرت( وله اسس سايكومترية وعلمية

 ( 2كما في ملحق )(2)  العراقية
 التجربة االستطالعية: 2-5

 
 تكون فريق العمل المساعد من :  - •

 د. رجاء حسن مديرية تربية ديالى . -

 د. نسيمة عباس .كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ديالى .  -

 شذى حافظ . طالبة دكتوراه , كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد. -

 , طالبة دكتوراه , كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد.اء ناصرمشي -

وداد يوسف؛ اعادة هندسة العمليات االدارية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لتحسين اداء المديرية العامة للتربية  - 1

 .76.ص2016بغداد, الرياضية, اطروحة دكتوراه , كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة

 .78ص.2016وداد يوسف ؛ المصدر السابق,  - 2
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-2-7( مدرســـين  مـــن خـــارج عينـــة البحـــث  فـــي يـــوم 4اجـــرت الباحثـــة تجربـــة اســـتطالعية علـــى)
لغرض تدريب فريق العمـل المسـاعد  ومعرفـة  كفـاءتهم وتحديـد واجبـاتهم . ومعرفـة الوقـت   2015

ــع الــــالزم لالج ــة خــــالل توزيــ ــد تواجهــــه الباحثــ ــعوبات التــــي قــ ــين , وتالفــــي الصــ ــة علــــى المقياســ ابــ
 االستمارات وجمعها .

 التجربة الرئيسة:  2-6
ــة (         ــة الرياضـ ــث: ) مدرســـي ومدرســـات التربيـ ــة علـــى عينـــة البحـ ــة الرئيسـ ــراء التجربـ ــم إجـ تـ

  2015-2-12للفتـرة مـن( مـدرس ومدرسـه  320للمدارس االعدادية في بغـداد، والبـالغ عـددهم ) 
 .وبمساعدة فريق العمل المساعدة 2015-3-28لغاية 

إذ تــم توزيــع االســتبانة بصــورتها النهائيــة علــى العينــة مــع التأكيــد علــى ضــرورة إختيــار المجيــب  
لبــديل واحــد، وذلــك بوضــع عالمــة )صــح( قبالــة البــديل الــذي يــراه مناســبًا، والــذي يعبــر عــن وجهــة 

بــت الباحثــة مــن أفــراد العينــة قــراءة التعليمــات والفقــرات بدقــة، والتــأني فــي نظــره الخاصــة . كمــا طل
االجابــة، وعــدم االســراع  بالتأشــير الــى البــدائل ، وبعــد االنتهــاء مــن االجابــة تــم جمــع االســتبانات 
وتدقيقها. إذ قامت الباحثـة بجمـع الـدرجات التـي حصـلت عليهـا لكـل فـرد مـن أفـراد العينـة إزاء كـل 

ل استخراج الدرجة الكلية التـي حصـل عليهـا كـل فـرد مـن أفـراد العينـة فـي ووضـعها مقياس من أج
 في استمارات خاصة من أجل معالجتها إحصائيًا باستخدام الوسائل االحصائية المناسبة.

 الوسائل االحصائية  : 2-7
 .(spssالحقيبة االحصائية الجاهرة )  استعمالتم معالجة البيانات االحصائية عن طريق    

 الباب الثالث
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج : -3
 عرض وتحليل نتائج مقياس الثقافة التنظيمية ومناقشتها. 3-1

 ( 1جدول )
 يبين وصف لمقياس الثقافة التنظيمية ومجاالته  لغرف التعرف على القيم 

مقياس الثقافة التنظيمية  
 ومجاالته 

عدد  
 الفقرات 

الوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوسط  
 الفرضي 

اعلى قيمة  
 حققتها العينة

اقل قيمة  
 حققتها العينة

معامل  
 االلتواء 

 0.35- 56 94 66 7.75 77 فقرة  22  مقياس الثقافة التنظيمية 
 0.48- 10 22 15 2.75 17.5 فقرات  5 مجال القيم التنظيمية وااللتزام 

 0.86- 6 18 12 2.57 14 فقرات  4 مجال المشاركة 
 0.82- 6 17 12 2.55 13.59 فقرات  4 مجال االبداع 
 0.71- 8 22 15 3.28 17.3 فقرات  5 مجال الرقابة 
 0.41- 11 18 12 1.53 14.59 فقرات  4 مجال النتائج 
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( ان مقياس الثقافة التنظيمية ومجاالته حقق اوساط حسابية اكبر من االوساط الفرضية وهذا  1تبين من الجدول )
ي التربية الرياضية في تربية بغداد يتميزون بثقافة تنظيمية عالية,  وهذا مؤشر  يعني ان عينة البحث من مدرس 

في  واالبداع  االبتكار  على  ينعكس  مما  قبلهم  من  والتكنلوجي  العلمي   التقدم  ومتابعة  االداري  تنظيم  على  جيد 
 االداء الوظيفي لهم . 

 قيم ( يبين وصف لمقياس االداء ومجاالته  لغرف التعرف على ال2جدول )

 
( ان مقياس االداء الوظيفي ومجاالته حقق اوساط حسابية اكبر من االوساط الفرضية وهذا  2تبين من الجدول ) 

يعني ان عينة البحث من مدرسي التربية الرياضية في تربية بغداد يتميزون باداء وظيفي عالي,  وهذا مؤشر جيد  
 تكار واالبداع في االداء الوظيفي .في تقييم االداء الوظيفي ودليل الثقافة التنظيمية وعلى االب

 ( 3الجدول ) 
 الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفييبين المعالم اإلحصائية لعالقة االرتباط بين 

( وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفي  3تبين من الجدول)    
وتعزو الباحثة ذلك الى    اي كلما زادة الثقافة التنظيمية تحسن االداء الوظيفي لدى المدرسين .  

مدر  لدى  واالبداع  االبتكار  توفر  التنظيمية  الثقافة  اداء ان  تحقيق  وبالتالي  الرياضية  التربية  سي 
 , وظيفي مميز في داخل المؤسسة التعليمية

والمتميز   الواضح  اداءها  هو  المنظمات  باقي  عملها عن  مجال  المنظمة في  يمييز  ما  اهم  وان 
والذي يتمثل في قدرتها على استغالل مواردها بكفاءة وتحقيق نتائجها المرغوبة من خالل التنفيذ  

في  الصحيح   التحديات  ومواجهة  المنافسة  بيئة  البقاء في  يضمن  بما  الموضوعة  لالستراتيجيات 
 مجال عملها . 

الوسط   عدد الفقرات  مقياس االداء ومجاالته 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوسط  
 الفرضي 

اعلى قيمة  
 حققتها العينة

اقل قيمة  
 حققتها العينة

معامل  
 االلتواء 

 1.12- 46 95 66 8.45 78.25 فقرة  22 مقياس االداء 
 0.82- 7 16 12 3.07 13.25 فقرات  4 المجال االداري 
 0.38- 14 33 21 5.5 25 فقرات  7 مجال البرامج 

 0.86- 9 22 15 3.45 18 فقرات  5 المجال التربوي 
 0.99- 12 26 18 3.24 22 فقرات  6 مجال الكفاءة وفاعلية العمل 

 اتجاه العالقة  داللة االرتباط مستوى الخطا معامل االرتباط  المقاييس 
 طردية معنوي  0.000 0.41 الثقافة التنظيمية
 مقياس االداء  

 ( 0.05) ≥عند مستوى داللةمعنوي 



 

112 

 

 ( 2016-12-30)  العدد الثالث عشر  –المجلد الثالث   –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 ( 117( الى )105الصفحات من )  وداد بوسفو م.م     لمى سمير حموديو أ.د   وداد كاظم مجيد بحث أ.د 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

كما ترى الباحثة ان انجاز أية مهمة اوعمل بصورة متكاملة من حيث تنفيذ الخطط الموضوعة  
مله ، سعيا لتحقيق االهداف المنشودة اليتم اال بوجود الرغبة والدافع للعمل واالبداع في مجال ع

ويضاف الى ذلك اذا توفر المناخ المالئم للعمل والذي يزيد من احساس الفرد بالرضا عن ادائه  
انجاز   القدرة على  له  وبالتالي سوف تتكون  الى اشباع حاجاته واهدافه نحو االفضل  يقود  وهذا 

خبرة    االعمال والتي يسعى الفرد لتطويرها من خالل الممارسة والتدريب واكتساب كل ما له من
 ومعرفة مرتبطة وخاصة بالعمل .

او      قوي   ( كان  اذا  وادائها  التنظيمية  بثقافتها  مرتبط   للتغيير  التعليمية  المؤسسة  حاجة  ان 
ضعيف(,كلما كان اداء المنظمة اقوى ، كانت حاجتها للتغييرات الجذرية في االستراتيجية اقل،  

االسترا الى  تشير  انذار  عالمة  الضعيف  االداء  السيء ويعد  التنفيذ  او  الضعيفة  تيجية 
  (1) لالستراتيجية او كليهما. 

اذ تؤثر الثقافة التنظيمية في نوع الهيكل التنظيمي والممارسات االدارية كالفيادة واتخاذ القرار    
واالتصاالت ، وان مالئمة الهيكل التنظيمي لثقافة المنظمة يساعد على تحقيق الفعالية للمنظمة ،  

 ة القوية تحدد السلوك المقبول من طرف االفراد وهذا يؤدي الى نوع من الرقابة  كذلك الثقاف
ان االفراد في المنظمات ذات الثقافة القوية يتميزون بااللتزام واالنتماء للمنظمة ، فاالجماع على   

يمثل ميزة   بالمنظمة وهذا  الشديد  العمال ووالئهم والتصاقهم  القيم واالعتقادات يزيد من اخالص 
 (2) تنافسية هامة للمنظمة تعود بالنتائج االيجابية عليها.

 الباب الرابع  
 االستنتاجات والتوصيات: -4
 االستنتاجات:  4-1

 بعد جمع النتائج ومعالجتها احصائيا استنتجت الباحثة مايلي :
 عينة البحث من مدرسي التربية الرياضية في  تربية بغداد  تتميزة بثقافة تنظيمية عالية.   -
 عينة البحث من مدرسي التربية الرياضية في  تربية بغداد  تتميزة باداء وظيفي عالي.  -
 الثقافة التنظيمية لها دور وعالقة في تحسين االداء الوظيفي الفراد عينة البحث .  -

 

سمير يوسف محمد عبد االله ؛ واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية واثرها على مستوى   - 1

 .  65-6( ص2006كلية التجارة ،   -التطوير للجامعات .)رسالة ماجستير ، الجامعة االسالمية 

، كلية العلوم االدارية والمالية  ، جامعة االسراء )  1، ط  التطوير التنظيمي واالداريالسكارنة ؛  بالل خلف - 2

 372( ص 2009دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
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 التوصيات :  4-2
ا- االداء  في  دور  من  لها  لما  الرياضية  التربية  لمدرسي  التنظيمية  بالثقافة  لوظيفي  االهتمام 

 واالبتكار واالبداع داخل المؤسسة.
المؤسسات   - في  الوظيفي  العمل  وقيمة  كفاءة  لبيان  ومحاوره  االداء  تقييم  بطرق  االهتمام 

 التعليمية. 
االداء   - تقييم  في  االداء  جودة  اعتماد  على  وبناء  اخرى   عينات  وعلى  مماثلة  دراسات  اجراء 

 الوظيفي. 
 والمراجع:المصادر 
. )مؤسسة بيت الشباب ، معجم مصطلحات القوى العاملةطفى احمد ؛ احمد بدوي ,مص •

1984 .) 
، كلية العلوم االدارية والمالية    1بالل خلف السكارنة ؛ التطوير التنظيمي واالداري  ، ط  •

 .(  2009، جامعة االسراء ) دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
  2003: ) مصر,1لمهارات والممارسات.طتوفيق عبد الرحمن ؛ التفكير االستراتيجي، ا •

.) 
 (.2011رافدة عمر الحريري؛ ادارة التغيير في المؤسسات التربوية. )دار الثقافة ,االردن, •
سمير يوسف محمد عبد االله ؛ واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية   •

كلية  -امعة االسالمية  )رسالة ماجستير ، الج.واثرها على مستوى التطوير للجامعات 
 (  2006التجارة ،  

عبد الرحمن مير غني ؛ اثر الثقافة التنظيمية على تحسين االداء : )رسالة ماجستير  •
 ( .2011،جامعة السودان للعلوم ،كلية الدراسات التجارية ،

علي سموم؛ مبادى الطرائق االحصائية في التربية الرياضية :) بغداد ،مطبعة المهيمن   •
،2007 ) . 
عوض محمد الوزناني ؛ اثر الحوافز في فعالية االداء والرضا الوظيفي في االجهزة   •

 (. 2002االمنية. )رسالة ماجستير ، جامعة نايف، 
عيسى قبقوب ؛ المناخ التنظيمي وعالقته باالداء في العمل.)اطروحة دكتوراه، جامعة  •

 ( .2008منتوري ،
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: ) وائل للنشر,االردن  5االعمال .طمحمود سليمان؛ السلوك التنظيمي في منظمات  •
,2010 .) 
: )الثراء ،  1مؤيد سعيد السالم ؛ ادارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي تكاملي . ط  •

 ( . 2009االردن ، 
(,الطبعة  1113ناصر الدين االلباني.سلسلة االحاديث الصحيحة, المجلد الثالث, حديث ) •

 . 1995لتوزيع,االولى, الرياض: مكتبة المعارف للنشر وا
ناصر محمد العديلي ؛ السلوك االنساني والتنظيمي ، منضور مقارن ، )معهد االدارة  •

 ( . 1996العامة ، الرياض ، 
ندى عبد المطلب وواجد محمد عبد الحسين ؛ اثر خصائص الثقافة التنظيمية في تحقيق   •

 (.2002،  6دد التكيف التنظيمي )مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ، الع
 .( 1996هالل محمد عبد الغني ؛ مهارات ادارة االداء . )القاهره ،مركز تطوير االداء ، •
وداد يوسف؛ اعادة هندسة العمليات االدارية وعالقتها بالثقافة التنظيمية لتحسين اداء  •

رياضة المديرية العامة للتربية الرياضية, اطروحة دكتوراه , كلية التربية البدنية وعلوم ال
 .(.2016للبنات جامعة بغداد,

 
 (1ملحق )                                                   

 الثقافة التنظيمية                                                
 

 فقرات الثقافة التنظيمية                 
 المجال االول : القيم التنظيمية وااللتزام 

اتفق 
بدرجة 

ة  كبير 
 جدا 

اتفق بدرجة 
 كبيرة 

اتفق 
بدرجة 

 متوسطة 

اتفق 
بدرجة 
 ضعيفة

اتفق 
بدرجة 

ضعيفة 
 جدا 

      تتعامل المديرية مع العاملين بعدالة .  1

يخضع العاملين الجدد الختبارات ثقافية من بين االختبارات االولية   2
 للتعيين .

     

      تلتزم المديرية بتوزيع افضل المستلزمات الرياضية .  3

      تلتزم المديرية بتوفير االمن الوظيفي للعاملين .  4
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      تلتزم المديرية بحث العاملين على استخدام الموارد بالطرق المثلى . 5

      المجال الثاني : المشاركة   

      يوجد تعاون بين المديرية العامة والمديريات التابعة لها . 1

لعاملين الفعلية في جميع االنشطة الرياضية  تهتم المديرية بمشاركة ا 2
. 

     

      تعتمد المديرية في معالجة المشاكل على التشاور والمشاركة .  3

      تسود العالقات المتبادلة والمعاملة الحسنة بين العاملين . 4

      المجال الثالث : االبداع  

      جديدة .   تتحمل المديرية مخاطرة تبني افكار واساليب عمل 1

      تشجع المديرية العاملون فيها على االبتكار واالبداع ,  2

      تمتلك المديرية رؤية عميقة لخلق افكار جديدة .  3

      تحتفظ المديرية بصور لرواد العمل لالقتداء بهم .  4

      المجال الرابع : الرقابة  

نقاط الضعف وتعزيز تسعى المديرية من خالل الرقابة الى تقويم  1
 الجوانب االيجابية في اداء العاملين . 

     

      تعتمد المديرية على اسلوب الرقابة الذاتية في االداء .  2

      يشجع اسلوب مراقبة االداء في المديرية العاملين اكثر مما يقيدهم . 4

      تعتمد الرقابة في المديرية على مبدا الثواب والعقاب . 5

      لمجال الخامس : النتائج ا 

      تهتم المديرية بكفاءة االداء بعيدا عن المشاعر الشخصية .  1

يتنافس العاملون في المديريات التابعة للمديرية العامة لتحقيق افضل   2
 االنجازات . 

     

      تركز المديرية على النتائج دون االهتمام بطريقة العمل . 3

      لمحافظة على ميزتها التنافسية .تسعى المديرية ل 4
 

 (2ملحق )                                                                              
 األداء الو ضيفي                                                                         

 
      فقرات االداء : المجال االول : االداري  
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تساهم المديرية في التخطيط لالدارة الرياضية في وضع الخطة   1
 السنوية .

     

تضع المديرية خطة للتدريب لزيادة مهارات العاملين وقدرتهم على  2
 اداء العمل . 

     

      تهتم المديرية بوضع المنهاج العام للرياضة المدرسية .  3

      محدد لها . تلتزم المديرية بالتخصيصات المالية ال 4

      المحال  الثاني : البرامج  

      تسعى المديرية للمشاركة في البطوالت العربية والدولية .  1

      تنظم المديرية المهرجانات والسباقات الرياضية والمدرسية .  2

تقيم المديرية معسكرات تدريبية للفرق الرياضية قبل البطوالت  3
 .  ومعسكرات كشفية للطلبة

     

      تقيم المديرية دورات صقل وتدريب للمدرسين والمشرفين .  4

تنظيم دورات لمعرفة اخر التطورات والتعديالت في القوانين  5
 الرياضية وتطبيقها . 

     

      تشارك المديرية باعداد السفرات العلمية والترويحية .  6

ت الفرق اعطاء دور لالعالم في تسليط الضوء على منجزا 7
 الرياضية . 

     

      المجال الثالث : التربوي  

      تهتم المديرية بالحالة التربوية والنفسية للفرق الرياضية .  1

      تبادل االراء بين العاملين في المديرية واولياء امور الطلبة .  2

      التعاون مع ادارة المدرسة لحل مشاكل الفرق الرياضية .  3

ة المستوى العلمي للطلبة المشاركين في الفرق الرياضية  متابع 4
. 

     

      تعالج المديرية مشكالت الطلبة االجتماعية والدراسية .  5

      المجال الرابع :الكفاءة وفاعلية العمل  

      تتقبل المديرية اقتراحات العاملين المتعلقة بتطوير االداء . 1

      ير الجوهرية المكلفة . االستغناء عن النشاطات غ 2

تسعى المديرية لزيادة سرعة االنجاز وتفليل المعامالت   3
 الورقية ) اي وسائل االتصال ( . 

     

     تحقق المديرية اهدافها بمستوى عالي نسبيا مقارنة بالمديريات   4
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 المماثلة
      لدى العاملون في المديرية الرغبة والحماس النجاز العمل .  5

      تمتلك المديرية سمعة جيدة ومؤثرة في االخرين .  6


